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Международна обучителна конференция 
“Наложени терапевтични подходи и европейски 
законодателни практики, подпомагащи лицата от 
аутистичния спектър.” 
 
На 20- 22 Май 2012 в  МБАЛ ”Токуда Болница София” ще 
се проведе тази интересна международна конференция.  
Входа е свободен за МОДУЛ I - Наложени терапевтични 
подходи – 20 и 21 Май 2012. За тази цел бяха 
информирани всички наши регионални секции и бяха 
получени 20 заявки от различни колеги в страната, които 
бяха потвърдени за участие. 
Организатори на това важно събитие са: Фондация «Фонд 
за терапии» - Съучредители: "Стъпка за невидимите деца 
на България", Сдружение "Тацитус", Национална 
Асоциация на Ресурсните Учители /НАРУ/. 
С партньорството на МБАЛ „Токуда Болница София”  
С подкрепата на Министерство на образованието, 
младежта и науката, Държавна агенция за закрила на 
децата и Столична община. 
В конференцията ще  представят лекции  Maude Le Roux, 
Occupational терапевт и Alexandra Strickland,  
представител  на АБА асоциацията. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Заедно можем да творим”в Ресурсен център- 
София-град 

Ресурсен център-София-град, организира Празник на 
изкуствата- „Заедно можем да творим” на 01.06.2012г. от 
10.00 часа в Ресурсния център на адрес: гр.София 
ул.Владово №1  за потвърждение на ел.поща: 
nevena_hristova_rc@abv.bg 

Организаторите обещават празника да протече под 
покровителството на древногръцките музи на 
поезията,изкуството и науката. 

 

Награда „Златна ябълка”  на 01.06.2012г. 

Национална мрежа за децата /НМД/  учреди наградите 
„Златна ябълка”, за да отличи приноса на публични 
личности (политици, 
журналисти и др.), обикновени 
хора и организации, които с 
работата си са допринесли 
към подобряване на живота и 
благосъстоянието на 
българските деца и младежи 
под 18 години.Целта на наградите е да популяризира 
необходимостта от специално внимание към децата под 18 
години и спазването на техните права на всички 
обществени равнища, както и да поощрява добрите 
практики във всички сфери на детския живот и 
благосъстояние.Тази година наградите “Златна ябълка” ще 
бъдат връчени за втори пореден път.Регионалните секции 
на НАРУ имаха възможност да предложат училища в 
съответната категория, за да се отличат тези, които 
насърчават интеграцията и приобщаването на децата и 
учениците със специални образователни потребности. 
Въпросник за номинации беше качен и в сайта на НАРУ. 
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НАРУ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР НА ТЕМА: "РАЗВИТИЕ 
НА РЕСУРСНОТО ПОДПОМАГАНЕ В УСЛОВИЯТА НА 
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ" 
 

На 18-20.04.2012г. във Велико Търново, НАРУ 
организира семинар на тема: "Развитие на 
ресурсното подпомагане в условията на 
Приобщаващо образование" . В семинара се 
включиха над 60 специалисти в сферата на 
интеграцията, приобщаването и ресурсното 
подпомагане от цялата страна. По време на семинара 
се проведе и работно ателие свързано с мястото на 
ресурсните учители и ресурсни центрове в условията 
на приобщаващо образование и закона за 
предучилищно и училищно образование. Калина 
Христова, Зам.-Председател на НАРУ представи 
европейския опит по приобщаващо образование. 
Георги Антонов, Председател на Българската 
асоциация по психотерапия направи презентация на 
възможностите за супервизия на ресурсните 
специалисти.Христо Христов, Директор на Ресурсен 
център-Търговище и член на УС на НАРУ разгледа 
възможности за увеличаване на мозъчните вълни с 
аудио-визуална стимулация в терапията на 
поведенчески и когнитивни разстройства при деца със 
специални потребности.  
В семинара се включиха и доц.д-р Жана Атанасова и 
гл.ас.д-р Албена Игнатова от ПУ „Паисий 
Хилендарски”, които разгледаха различни аспекти от 
ресурсното подпомагане и работа с деца с ХАДВ. 
На специално организирано работно ателие модерирано от 
Калоян Дамянов, Председател на НАРУ и с участието на г-
жа Грета Ганчева, държавен експерт от МОМН и г-жа Анет 
Маринова, консултант по приобщаващо образование в 
МОМН, бяха изведени основни пътища за развитие на 
системата  на ресурсното подпомагане в условията на 
проекта за Закон за предучилищно и училищно 
образование. По време на тренинг с координаторите на 
НАРУ, воден от Анна Янина, международен консултант по 
уврежданията, бяха очертани бъдещи посоки на развитие 
на НАРУ, а именно: 

-Привличане на  академични структури в организацията; 

 

 

- Учредяване на секция за студенти по специална 
педагогика; 

-Възможност за учредяване на секция за специални 
учители от специални училища; 

Беше очертана и визия за изграждане на регистър на 
специалистите в цялата страна, който да се използва от 
родители и организации в сферата на интеграцията. 
Направи се и преглед на организационната структура на 
НАРУ, като се разписаха по-конкретно задълженията на 
всички основни участници. 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА В РЕСУРСЕН 
ЦЕНТЪР-РАЗГРАД 

 

Във връзка с 22 АПРИЛ - МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА 
ЗЕМЯТА Ресурсен център – Разград с подкрепата на 
Регионален инспекторат по образованието – Разград и  
общ. Разград, организира  национален конкурс за най – 
оригинално пано изработено от природни материали. 
Целта на конкурса бе учениците да бъдат въвлечени в 
активни дейности свързани с опазване на околната среда и 
поддържане на естествения биоритъм на природата. Да се 
даде възможност на децата със специални образователни 
потребности да се изявят, да популяризират творческите 
си възможности и да работят в екип с учениците от класа. 
В ресурсния център пристигнаха много творби изработени 
от семена, листа, шишарки, сушени билки, кора от дървета 
и други природни материали от всички краища на страната. 

 
На 19 април 2012 година от 15.30 часа с изработените от 
учениците пана беше открита изложба в общинския 
културен център. 
Гостите на изложбата освен творбите видяха и кратък 
филм за Земята, в който  авторите му от ресурсен център – 
Разград показаха, че природата е земно одухотворение и 
майка на всичко живо, а човекът трябва да я опазва и 
съхранява, а не да я руши и замърсява. С филма събудиха 
съзнанието на гостите и ги призоваха да опазват Земята 
чиста. 
В конкурса участваха екипи от ученици със специални 
образователни потребности от страната, с партньори 
ученици от класа от повече от 70  населени места на 
България.
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 НАГРАДЕНИ ТВОРБИ ОТ КОНКУРСА В РЕСУРСЕН 
ЦЕНТЪР-РАЗГРАД 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ 

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР-ВИДИН И СПЕШЪЛ 

ОЛИМПИКС-БЪЛГАРИЯ 

 

Регионален спортен празник на Спешъл Олимпикс – 
България по футбол и народна топка организираха 
Ресурсен център-Видин, Спешъл Олимпикс България и 
инспектората по образованието. Участваха ученици от 
училищата в Ново село и Кула и училища ”Отец Паисий”, 
„Христо Ботев” и ”Любен Каравелов” във Видин. Всеки 
отбор беше формиран от 3 ученика със специални 
образователни потребности и 2 партньори – ученици от 
училището. Създадена беше необходимата организация за 
попълване на медицинска карта за всеки участник в игрите 
и осигуряване на лекарски надзор по време на игрите, 
съобщиха организаторите. Провеждането на Регионалния 
спортен празник на Спешъл олимпикс – България цели 
създаване на подкрепяща включваща среда за участие на 
ученици със специални образователни потребности в 
състезания съвместно със съучениците им и продължава 
националната инициатива „Да играем заедно” на Спешъл 
Олимпикс България през 2012г. 

Да даряваш любов с Ресурсен център-Силистра 

Понякога децата са по-широко скроени от възрастните 
.Когато ученици работят със свои връстници със специални 
образователни потребности, положителният ефект се 
умножава многократно, твърдят специалистите. Когато 
децата общуват заедно, четат или играят, уроци получават 
най-вече възрастните.Не беше нужно много време 
третокласниците от две училища в Силистра да се сближат 
с децата, за които се грижат ресурсни учители. Да приемеш 
в личното си пространство различния е разбиране, което се 
изгражда от дете.Понякога децата са по-широко скроени от 
възрастните и ние просто трябва да си го признаем. От 
тази среща започна едно приятелство, което ще продължи 
с най-важната истина – че всеки, роден под слънцето, 
трябва да бъде приет с неговото различие и уникалност. 

Повече за идеята на: http://tv7.bg/news/8895652.html 

 

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ 
Започва подаването на документи за сертифицираното обучение по Гещалт психотерапия. Срокът 
за подаване на документите е до 25 май. Водещи на модулите:  
Теория и методология: 20 и 21 юни, водещ Естер Нюманова, Чехия 
Личен процес : Катя Хаджилаку, Гърция. Антония Константиниду, Гърция. 
За въпроси и заявки: Еленa Илиева - elena@gestalt-bulgaria.org - Координатор на обучението по 
Гещалт терапия за България 

 


